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Algemene disclaimer 

Dit document is bedoeld ter algemene informatie, en dient als voorbeeld voor een les 

onderzoekend leren in het basisonderwijs. Voor de samenstelling van dit document is er 

gebruik gemaakt van informatie verstrekt door derden (afbeeldingen). Er is getracht om bij de 

afbeeldingen de juiste bronvermelding toe te voegen. Indien men bezwaar heeft tegen het 

gebruik van bepaalde afbeeldingen kan men contact opnemen met onderstaande.  

 

 

Colofon 

 

Contact: Maarten Reichwein, WKUU, wetenschapsknooppunt@uu.nl of 030-2533717. 

 

Auteurs: Tara Jonkman en Patrick Bakker. 

Duo stageopdracht vanuit Universiteit Utrecht en Hogeschool van Utrecht, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding voorkant: Sid the science kid– the bug club (NCircle entertainment).  

mailto:wetenschapsknooppunt@uu.nl
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LESOPBOUW ONDERZOEKEND LEREN 

 

DE ROL VAN DE LEERKRACHT 

De rol van de leerkracht is bij het onderzoekend leren anders dan tijdens de meeste lessen. De 

leerkracht heeft niet de rol van kennisbron maar vooral van procesbegeleider. De kinderen 

doorlopen het onderzoekend leerproces waarbij ze zelf afgewogen keuzes maken op zoek naar 

informatie om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. 

De leerkracht waarborgt dit proces en naar gelang de ervaring van de groep hebben ze meer of 

minder begeleiding nodig. 

 

VAARDIGHEDEN VAN DE LEERKRACHT 

 Overzicht hebben over het hele proces. 

 Begeleiden van het onderzoekend leerproces d.m.v. sturende vragen. 

 Afbakenen en controleren van de stappen, om de voortgang van het proces te waarborgen. 

 Geen goed of fout. Hier wordt mee bedoeld dat leerlingen leren om zelf te onderbouwen of iets 

goed of fout is. Ook van een mislukt experiment leer je.  

 

HET ONDERZOEKEND LEREN. EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. 

Het onderwerp 

Stel jezelf de volgende vragen: 

 Is het onderzoekbaar? 

 Is het haalbaar? 

 Hoe ziet de verwondering eruit? Belangrijk want hiermee motiveer je de kinderen. 

 Welke kerndoelen omvat het? 

 Wat wil ik dat ze onderzoeken? 

Klassenmanagement 

 Hoe vrij laat ik mijn klas? Hoe meer ervaring met onderzoekend leren, hoe meer ze zelf 

kunnen doen. Welke stappen doen ze zelf, welke doen we samen. 

 Hoe ziet mijn klas eruit? Groepssamenstelling homogeen, heterogeen (coöperatief leren). 

Indeling klas. Waar zet ik de experimenten neer?  

 Hoe wil ik dat er gepresenteerd wordt? 

 Hoeveel tijd heb ik nodig? Hoe deel ik het stappenplan op in afzonderlijke lessen? 
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 Welke verdieping/verbreding bied ik aan.  bijvoorbeeld; overstap naar ontwerpend 

leren, meer verdieping, discussie of vertaling naar de praktijk. 

De onderzoekscyclus 

 Invullen van de onderzoekscyclus. Hieronder wordt deze uitgewerkt, waarbij per stap 

gekeken wordt naar het doel, welke voorbereidingen nodig zijn en hoe het er in de 

praktijk uit zou kunnen zien. Deze stapsgewijze uitwerking kan als een kapstok dienen  

 

DE ONDERZOEKSCYCLUS 

 
 

De verwondering laten zien. 

 

Doel:  

 De leerlingen te verwonderen, nieuwsgierig te maken en betrokken te krijgen bij het 

onderwerp. 

 

Voorbereiding:  

 Verwondering testen aan het doel. 

 Vragen opstellen om verwondering te optimaliseren en de door jouw gewenste richting 

te geven. 

 

Praktijk: 

 Verwondering kan de vorm hebben van een filmpje, het laten zien, etc..  

 Als de verwondering de vorm heeft van een probleem dan stap je over op het 

ontwerpend leren, omdat hieraan een oplossing (product) gekoppeld zit. 

 

 

 

Deze stap kent 2 fasen.  

 De 1
ste

 fase betreft het aanrommelen met de verwondering en het onderwerp.  

 De 2
de

 fase bestaat uit het trechteren van fase 1 en het focussen tot een 

onderzoeksvraag. 
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Fase 1. Het aanrommelen met de verwondering en het onderwerp.  
Je verkent en bespreekt het onderwerp/het materiaal 

  

Doel: 

 De voorkennis van de leerlingen activeren, inleven in het onderwerp en beleven van 

het materiaal.   

 

Voorbereiding: 

 Materiaal en informatie over het onderwerp verzamelen. (Zorg dat de leerlingen niet al 

gaan experimenteren). 

 Lijst van relevante woorden maken voor woordenschat ontwikkeling. 

 

 Praktijk:  

 Het aanrommelen kan verschillende vormen hebben. Een klassikale discussie, overleg 

in groepjes, vraaggesprek met de klas, maar juist ook materiaal onderzoeken, 

verkennen en eigenschappen benoemen. 
 

Fase 2. Trechteren van het onderwerp door sturende vragen, opstellen 

onderzoeksvra(a)g(en). 
Je maakt de informatie zo concreet mogelijk en techtert deze. Aan de hand van deze focus 

formuleer je een onderzoeksvraag. 

  

Doel: 

 Trechteren van het onderwerp door sturende vragen te stellen. Dit leidt uiteindelijk tot 

één of meerdere onderzoeksvragen. 

 

Voorbereiding: 

 Sturende vragen opstellen. Dit zijn vragen die helpen het gedachteproces van de 

leerlingen in de gewenste richting te sturen en steeds concreter te maken. Door het van 

te voren bedenken van een aantal van deze vragen kunnen deze direct worden 

toegepast. 

 

Praktijk: 

 Je kunt alle aanwezige voorkennis klassikaal weergegeven in een 

woordenweb/mindmap/schema. 

 Door het toepassen van sturende vragen wordt het onderwerp steeds concreter, en neigt 

al naar een onderzoeksvraag. Voorbeeldvragen; Heeft dit denken jullie meer te maken 

met…. of ……? Hoe komt het dat…..? Welke dingen zijn hier belangrijk? En als je het 

onderwerp vanuit deze invalshoek bekijkt(deze benoem je dan)? Etc. 

 

Opstellen onderzoeksvraag met de klas. Meerdere onderzoeksvragen 

mogelijk. 
 

Doel: 

 Al het voorafgaande herleiden tot een onderzoekbare, afgebakende, neutrale en 

enkelvoudige onderzoeksvraag.    
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Voorbereiding: 

 Bedenk zelf een paar onderzoeksvragen. Controleer deze of ze voldoen aan de 4 

criteria voor onderzoeksvragen. Hier stuur je met je vragen de leerlingen naartoe en op 

basis van deze vragen doe je de verdere voorbereiding van de lessen. 

 

Praktijk: 

 Door de sturende vragen in het eerste deel van fase 2 komen er bij de kinderen steeds 

concretere vragen op. Naar gelang de ervaring van de  groep, doe je dit klassikaal op 

basis van het woordweb, of doen de kinderen dit in groepjes. Het is dus goed mogelijk 

dat er verschillende relevante onderzoeksvragen bedacht worden over hetzelfde 

onderwerp. Iedere leerling en/of groep verzint op eigen niveau een onderzoeksvraag. 

 Alle onderzoeksvragen komen klassikaal aan bod en worden getoetst aan de vier 

criteria. Het is handig om eerst een onderzoeksvraag te verzinnen, en daarna te kijken 

of de vraag aansluit bij de criteria. Het is namelijk makkelijker om achteraf te vraag bij 

te stellen aan de criteria, dan om de vraag te verzinnen aan de hand van de criteria.  

 Laat de leerlingen de onderzoeksvraag noteren op het werkblad. 

 

Wanneer je het lastig vindt om een goede onderzoeksvraag op te stellen, kun je in het begin 

er ook voor kiezen om de onderzoeksvraag in een vast format op te stellen. Verzin vooraf 

zelf een onderzoeksvraag waarin het onderzochte kan variëren. Bijvoorbeeld: Als we naar 

het weer kijken in december, kun je vooraf een opgestelde onderzoeksvraag laten invullen; 

‘Hoe …. is ….. in december?’.  Hier kan de leerlingen verschillende onderzoeken invullen, 

zoals temperatuur (‘Hoe koud is de temperatuur in december?’ ) of bewolking (‘Hoe 

bewolkt is de lucht in december?’). 
 

 
 

Een onderzoek bedenken en de manier van uitvoer en registratie van resultaten. Al het 

benodigde verzamelen/maken en opstellen. 

  

Doel: 

 Op een verantwoorde manier proberen de onderzoeksvraag te onderzoeken, waarbij de 

mogelijkheid bestaat om antwoord te vinden op de onderzoeksvraag. 

 

Voorbereiding: 

 Zelf ‘eerlijke’ experimenten bedenken. Geven mogelijk antwoord op de 

onderzoeksvraag en hebben maar één variabele. Dit helpt je in het begeleiden van de 

leerlingen. Je weet hoe het experiment eruit zou moeten zien en kunt ze sturen door 

vragen te stellen. 

 Benodigdhedenlijst opstellen. Op basis van de het onderwerp, de onderzoeksvragen en 

de bijbehorende experimenten kun je een lijst maken van zaken die je nodig hebt. En 

deze verzamelen. Vraag je ook af of het realistisch is. Kun jij of de leerlingen aan het 

materiaal komen? En kunnen de leerlingen het makkelijk uitvoeren? 
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 Voor sommige experimenten zul je een plek in de klas voor de experimenten nodig 

hebben. Ga na of deze er is.  

 

Praktijk: 

 De leerlingen gaan een manier bedenken hoe ze de onderzoeksvraag kunnen 

beantwoorden. 

 Dit doen ze in groepjes, ieder voor zijn eigen onderzoeksvraag. Stel de leerlingen de 

volgende vragen: 

 Op  welke manier gaan jullie dit doen? 

  Wat hebben jullie daarvoor nodig?  

 Hoe gaan jullie de resultaten weergeven? 

 Benodigdheden zijn al aanwezig of leerlingen verzamelen deze zelf. 

 Ze vullen een werkblad in met bovenstaande vragen en kunnen hierop terug grijpen bij 

de uitvoer van hun experiment. 

 

 

 
 

Het experiment wordt uitgevoerd en de resultaten worden genoteerd. 

 

Doel: 

 Observeren en registreren van resultaten van het experiment. 

 

Voorbereiding: 

 Op de hoogte zijn van de uit te voeren experimenten en eventuele problemen die 

kunnen optreden. 

 

Praktijk: 

 De leerlingen voeren de experimenten uit en noteren de resultaten op een (eigen 

gemaakte) werkblad/registratieblad/logboek. 
 

 

 

 

 

Je gebruikt de resultaten uit het experiment en probeert een antwoord te geven op je 

onderzoeksvraag. 
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Doel: 

 Het analyseren en verwerken van resultaten. Het formuleren van een antwoord op de 

onderzoeksvraag. 

 

Voorbereiding: 

 Je bent op de hoogte van de experimenten van de leerlingen. Het verwerken van 

resultaten kan in de vorm van een tabel, grafiek of elke andere vorm waarbij het 

overzichtelijk wordt weergegeven. Stel vragen als: Hoe kan ik nou zien welke het 

meest voorkomt? Waar in de resultaten zie ik dit terug? Is er een manier hoe ik dit heel 

snel kan zien? 

 Analyseren van de resultaten doe je door het leggen van verbanden tussen de 

resultaten. Sturende vragen: Hoe weet je nou dat dit het beste is? Waar zie ik nou het 

antwoord op jullie vraag? Is dit de enige manier om dit te doen of is er nog een andere 

manier? 

 

Praktijk: 

 De leerlingen gaan hun resultaten bekijken en proberen de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. Begeleidt de leerlingen hierin door ze te wijzen op het belang van 

overzicht en welke overeenkomsten ze zien. Stel sturende vragen om dit te 

benadrukken. Wijs de leerlingen duidelijk op de relatie tussen hun resultaten en hun 

onderzoeksvraag.. 
 

 

 
  

De leerlingen presenteren/bediscussiëren de antwoorden op het gedane onderzoek. 

 

Doel: 

 Het delen van verworven kennis op een zodanige manier dat anderen (leerlingen, 

ouders) ook de kennis verwerven en in staat zijn om gezamenlijk een inhoudelijke en 

kritische discussie te voeren. 

 

Voorbereiding: 

 Criteria opstellen waaraan de presentatie moet voldoen. Hoe meer ervaring de 

leerlingen hiermee hebben hoe meer eisen gesteld kunnen worden. 

 

Praktijk: 

 De leerlingen maken een plan (of hebben dit al eerder gedaan) over hoe en wat ze 

willen presenteren en voeren dit uit. Dit kan de vorm hebben van een presentatie 

voor de klas, een discussie, een tentoonstelling, etc. 
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De leerlingen verbreden of verdiepen de kennis die ze hebben over het onderwerp.  

Verbreden: De leerlingen betrekken hun leefwereld bij het onderzoek en kijken waar het 

nog meer van toepassing is. Hieraan kan een discussie gekoppeld zitten, maar ook een 

opdracht op een werkblad. Soms ontstaat er op basis van het onderzoek een concreet 

probleem of problemen, en dat kan een reden zijn om de leerlingen het ontwerpend 

leerproces in te laten gaan. (je hoeft niet persée te verbreden in de vorm van ontwerpend 

leren, je kan natuurlijk ook gewoon een discussie voeren door het onderwerp breder te 

trekken). 

Verdieping: De leerlingen hebben op basis van het gedane onderzoek nieuwe vragen die 

specifieker zijn dan het 1
ste

 onderzoek. Hierop kan vervolgens opnieuw de onderzoekend 

leren cyclus in gegaan worden, met nieuwe specifiekere onderzoeksvragen. Ook kan het 

zijn dat bij de verdiepen de leerlingen meer achtergrondinformatie krijgen over het 

onderwerp en/of de theorie achter het onderzochte. 

 

Doel: 

 De leerlingen laten realiseren dat het onderzoek dat ze gedaan hebben onderdeel is van 

een groter geheel. 

 

Voorbereiding: 

 Je bereidt de verdieping en/of verbreding voor op basis van eigen wensen of 

behoeftes/niveau van de groep/klas. De ene vorm neemt meer tijd in beslag dan de 

ander. 

 

Praktijk: 

 Afhankelijk van de gekozen vorm. Een afsluiting of een start. Klassikaal of in 

groepjes. 
 

 

DIDACTISCHE HULPMIDDELEN 

Sturende vragen 

Wat zijn sturende vragen? Dat zijn vragen die de leerlingen laten nadenken over hun  

gedachteproces. Dat zijn vragen die leerlingen kunnen sturen in een bepaalde richting. Let er 

op dat het open vragen zijn. Het moet een leerling aanzetten tot nadenken.  

Waarom sturende vragen? Als proces begeleider zorg je er met sturende vragen voor dat ze 

over de juiste zaken nadenken. Je maakt ze als het ware alert op de kern van de zaak zonder 

dat je het zelf zegt. De leerlingen doorlopen het denkproces, jij stuurt. 
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Bijvoorbeeld: Welke zaken zijn hier belangrijk? Hoe komt het dat…..? Heeft dit volgens jullie 

meer te maken met …. of met……? En als je het nou zo bekijkt. Is het dan anders of hetzelfde? 

Hoezo dan? Waarom is dat zo? 

Onderzoeksvraag: 

De vraag die de leerlingen gaan onderzoeken is cruciaal voor het slagen van het leerproces en 

een succeservaring. We hebben vier voorwaarden opgesteld waaraan de onderzoeksvraag 

moet voldoen.  

Je bedenkt een onderzoeksvraag in een aantal stappen. 

1. Stel op basis van de verwondering een vraag, zonder rekening te houden met 

voorwaarden. 

2. Toets de vraag aan de voorwaarden. Dit doe je één voor één. Na elke voorwaarde pas 

je je onderzoeksvraag aan.  

3. Je hebt nu een onderzoeksvraag die aan de vier voorwaarden voldoet. Controleer of 

het nog steeds de vraag is die je bij stap 1 zou willen onderzoeken. 

 De vier voorwaarden waaraan een onderzoeksvraag moet voldoen zijn:  

- Onderzoekbaar 

 De vraag moet onderzoekbaar zijn. Er moet niet een direct antwoord op 

de vraag zijn, maar eerst onderzoek nodig om de vraag te beantwoorden. 

Niet goed zijn feitelijke vragen. Bv. Waar ligt Bunnik? Hoe heet een 

bepaalde plant? 

Wel goed zijn onderzoekbare vragen. Bv. Waarom hebben we slaap 

nodig? Welke uur van de dag is het het drukst op straat. 

- Afgebakend 

 De vraag moet niet algemeen zijn, maar juist specifiek. Het moet 

namelijk wel haalbaar zijn om de vraag te onderzoeken. Niet Hoe 

overleven insecten in de winter? Maar, Hoe overleven mieren in de 

winter? 

- Neutraal 

 De vraag moet objectief zijn en niet subjectief. De vraag moeten 

rekening houden met allerlei verschillende uitkomsten. In de vraag mag 

geen verwachting van het antwoord doorklinken. 

Subjectief: Welke positieve effecten hebben vuurwerkspotjes op het 

gedrag van jongeren? 

Objectief: Wat zijn de effecten van vuurwerkspotjes op het gedrag van 

jongeren? 

- Enkelvoudig 

 Je wilt per vraag maar één variabele onderzoeken. Hierdoor weet je zeker 

dat de uitkomst van je onderzoek te wijten is aan het ding wat je hebt 

onderzocht.  

Meerdere variabelen: Wat zijn de effecten van doping en waarom wordt 

het zo veelvuldig gebruikt binnen de wielersport? 

Eén variabele: Wat zijn de effecten van doping? 
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KERNDOELEN 

Kerndoelen die met het onderzoekend leren behaald worden zijn altijd vakoverstijgend. 

Kinderen zijn multidisciplinair bezig. Per onderzoek is dit wisselend. 

Het onderwerp bepaalt vaak welk vak centraal ligt. Dit is vaak een wereldvak;  

Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Met de keuze van het onderwerp wordt dan 

ook één of meerdere kerndoelen gekozen. 

Daarnaast zijn de kinderen tijdens het onderzoekend leren altijd bezig met taal, 

rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en een vorm van kunstzinnige oriëntatie. Welke 

kerndoelen dit omvat is afhankelijk van de kinderen zelf. Wat gaan ze onderzoeken en hoe 

gaan ze het presenteren. Het is wel belangrijk dit in kaart te brengen zodat geregistreerd kan 

worden welke doelen de kinderen geoefend hebben en of/bereikt hebben. 

 

WAT IS DE LEEROPBRENGST VAN DE LEERLINGEN? 

De leerlingen leren leren. Het onderzoekend leren of ontwerpende leren is een manier van 

leren. Het is in wezen een voor hun bekende manier van leren. Vanaf het moment dat 

kinderen geboren zijn tot eind groep 2 ontwikkelen kinderen zich hoofdzakelijk door te 

onderzoeken. Vanaf groep 2 echter gaan we leerlingen langzaam anders laten leren. 

Wetenschappers onderzoeken en leren echter ook volgens dit zelfde proces. Waarom gebeurt 

er dan in die 15 /20 jaar daartussen, niets?  

Veel van de kennis die de leerlingen dienen te ververven wordt aangeboden in meer of 

mindere mate via het begrijpend lezen. Leerlingen met een ander talent dan het begrijpend 

lezen vallen hierdoor soms uit de boot. Van deze andere talenten wordt vaak minder gebruik 

gemaakt waardoor deze kinderen zich niet optimaal/maximaal kunnen ontwikkelen.  

Het onderzoekend leren biedt voor iedereen, op zijn eigen niveau, gelijke mogelijkheden om 

te leren op basis van zijn of haar eigen talent. De leerlingen leren zichzelf een leerproces, 

waarbij ieder kind zijn of haar eigen bekwaamheid tot bloei kan laten komen.   

 

 

 

  


